Jos e t pysty luk e m a a n tä tä vie stiä , k lik k a a tä stä

Hei,
Uudet Lapetek-hanat ovat nyt saatavissa. Valikoiman lähtökohtana on ollut suunnitella
tyylikäs ja ajaton hanamallisto, joka sopii yhteen suosituimpien rst ja Silgranit altaiden
kanssa.
Vuoden 2017 uutuuksista esittelemme Blanco Pleon -allasperheen, joka on
markkinoiden tilavin 1-altaisten allasmallisto.
Lisätietoja uusista hanoista saat myyntipalvelustamme.
Keväisin terveisin,
Peter Hallila
Toimitusjohtaja

Hana RST tai Silgranit altaaseen
Altaan ja hanan toimivuus tekevät ruoanlaitosta sujuvaa. On tärkeää, että hana on
käytännöllinen ja käyttötarpeisiin sopiva. Hana on näkyvä osa keittiötä ja siksi sen
tulee olla paitsi toimiva myös esteettisesti kaunis.
LAPETEK LINO -hanasarjassa on kaksi erilaista muotoilua. Molempien mallien korkea
juoksuputki mahdollistaa isojenkin kattiloiden vaivattoman pesemisen hanan alla.
Kaikissa LAPETEK-hanoissa APK-hana on sijoitettu tyylikkäästi hanan runkoon, tehden
siitä sekä esteettisesti kauniin, että helposti käytettävän. Värivaihtoehtoina kirkas
kromi ja musta (antrasiitti), joka sopii erityisen hyvin BLANC O Silgranit anthrazit altaiden kanssa käytettäväksi.
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LAPETEK LINO 30-A, kromi, APKventtiilillä

LAPETEK LINO 40-A, musta, APKventtiilillä

Korkea juoksuputki antaa tilaa isoillekin
kattiloille ja pitkä käyttövipu on paitsi
tyylikäs myös miellyttävä käyttää.

Mustan hanan väri ja kromatut
yksityiskohdat sopivat hyvin yhteen
Blancon anthrazit-altaiden kanssa.

Lue lisää

Lue lisää

LAPETEK LINA 10-A, kromi, APKliitännällä

LAPETEK LINA 20-A, musta, APKliitännällä

Astiapesukonehanan asennosta tunnistaa
helposti onko venttiili auki vai kiinni.

Perinteinen, mutta samalla moderni
muotoilu sopii kaikenlaisten altaiden
kanssa.

Lue lisää
Lue lisää
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LAPETEK LINO 10-A, kromi, APKventtiilillä

LAPETEK LINO 20-A, musta, APKventtiiliillä

Kaareva muoto on kaunis ja samalla
näyttävä yksityiskohta keittiössä.

Sopusuhtaiset mitat hanan eri osissa
tekevät kokonaisuudesta tyylikkään.

Lue lisää

Lue lisää

3/6

Uusi allasarja - PLEON
Blanco Pleon -sarjan altaiden valtti on
niiden XXXL kokoisissa altaissa.
Blanco Pleon -sarjaan kuuluvat Pleon 5, 6
ja 6 Split altaat. Erityisesti Pleon 6 Split
tuo markkinoille kolme
allastoiminnallisuutta yhden altaan
muodossa.
Oheisella videolla pääset tutustumaan
Blanco Pleon -sarjan altaisiin.
Pleon -allassarja video

Blanco Silgranit PuraDur - ainutlaatuinen
allasmateriaali
Silgranit-materiaalin ylivoimaisuus perustuu Blancon yli 30 kokemukseen massaaltaista sekä patenteilla suojattuun raaka-aineeseen ja valmistustekniikkaan.
Silgranit Puradur -altaat valmistetaan Blancon omalla reseptillä ja omassa tehtaassa
Saksassa. Allasmateriaali on käynyt läpi lukuisia testejä, joiden avulla on varmistettu
niin kestävyys kuin materiaalin hygieenisyys.
Altaan käyttöpinnassa on optimaalinen osuus erittäin kovaa kiveä ja sidosainetta
tehden siitä mahdollisimman sileän ja helppohoitoisen, mutta samalla kovan ja
kulutusta kestävän.

Lisää Silgranit -materiaalista
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Uusi allaskuvasto
Uusi Lapetek allaskuvasto on postitettu.
Mikäli et ole sitä saanut, voit tilata sen alla
olevan linkin kautta.
Lapetek allaskuvaston 2017 pdf-version
löydät täältä.

Tilaa painettu kuvasto täältä

Kesän aukioloajat
Lapetek on suljettu 17-31.7 välisen ajan.
Otathan huomioon, että kyseisenä ajanjaksona ei ole lähetyksiä ja myös
asiakaspalvelumme on suljettuna.

Uutuustuotteet
Keräsimme kaikki uutuustuotteet yhdelle sivulle, josta sinun on niitä helppo halutessasi
seurata.

OY LAPETEK AB
Anna meille palautetta
Yhteydenotto
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A member of Lapetek Group
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
Powered by Postiviidakko™
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